Kolejno wykonywania
KALIBRACJI MATERIA U

Pr dko

Komputer Przeno nika Ta mowego
ta my
1.64 m/sec B# 0

0.12 t/godz
873314.9 tony

Tempo
Du y (grand)

Komputer ta my przeno nika
ówne menu
1.
2.
3.
4.

Bieg
Instalacja
Kalibracja
Wy wietlacz
5. Drukarka

3.3 Ekran Kalibracji Materia u
Rozpi to wagi
1.0
Ca a waga pomostowa
21.45 tony
Obecna kalibracja
100.0 %
Start/Stop
wy cz – “off”
Tempo
127.9 t/godz
Ogó em

Resetowanie Ca ej Partii (Batch Total)

20.873 tony

Nacisn
przycis
k#

Nacisn
3, ent,
3, ent

1. Z ekranem w Trybie Biegu, naciska klawisz “2” do momentu a na
dole ekranu pojawi si napis “Ca a Partia”.
2. Nacisn klawisz zero “0”. Zapytany podaj has o. (Ustawienie
fabryczne na 1234 + ent), nast pnie post puj zgodnie ze wskazówkami
pokazuj cymi si na ekranie.

Resetowanie Grand Total
1 Z ekranem w trybie Biegu, naciska klawisz “2” do momentu ukazania
si na dole ekranu napisu “Grand Total”.
2 Nacisn klawisz “0”. Zapytany podaj has o. (Ustawienie fabryczne na
1234 + ent ), nast pnie wprowad drugie has o (ustawienie fabryczne
na 2345 + ent) i post puj zgodnie ze wskazówkami pokazuj cymi si
na ekranie.

Resetowanie b dów

ywaj c
przycisków
Góra/Dó
wybra
“off” I
nacisn
“ent”.
Pojawi si
“on”.

1 nacisn klawisz jeden “1”. Zapytany wprowad has o. (ustawienie
fabryczne na 1234 + ent). Nast pnie post puj zgodnie ze
wskazówkami pokazuj cymi si na ekranie.

Odczyt Raportu Zmiany (Opcjonalny)
1

Odczytywanie In ynieryjnego Ekranu Diagnostycznego
1
2

Poproszony podaj has o
Wprowadzi na wag znan ilo materia u.
Po zwa eniu ca ego materia u, naci nij
“ent” Wy wietlacz Start/Stop powróci do
pozycji “off”

Przesu kursor do
Ca ej Wagi
Pomostowej i
wprowad faktyczn
ilo zmierzon na
wadze pomostowej.
Naci nij “ent”, “ent” ,
naci nij klawisz “#” 4
razy and “ent”

W Trybie Biegu. Nacisn klawisz numer osiem “8” na bloku
klawiszy. Po sko czeniu nacisn klawisz “#”.

Przy ekranie w trybie Biegu wcisn klawisz “#” , aby dosta si do
Ekranu G ównego Menu.
nacisn “9995”. Pojawi si diagnostyczny ekran systemu. Po
sko czeniu nacisn przycisk “#” oraz “ent” .

Regulacja Kontrastu Ekranu
1

Nacisn przycisk “#” 5 razy. Nast pnie u
zero “0” w celu wyregulowania kontrastu.

przycisku minus “-“ i
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Kolejno
Czynno

wykonywania ZEROWANIA

Kolejno

t nale y wykonywa jak najcz ciej
Czynno

Pr dko

Komputer Przeno nika Ta mowego
przeno nika 1.64 m/sec
B# 0

Tempo
Du y (grand)
tonnes

Pr dko

0.12 t/godz
873314.9

Tempo
Grand

Wybra “6” z Bloku Klawiszy

Wprowad numer has a:
1234

t wykonuje si zwykle tylko wtedy,

Komputer Przeno nika Ta mowego
przeno nika
0.0 m/sec
B# 0

0.0
873314.9 tony

t/godz

Na bloku klawiszy wybra “7”
Zatrzyma przeno nik. Upewni si , e przeno nik jest
pusty. Nad ko em pasowym wagi umie ci wag testow .

DOPILNOWA ABY PRZENO NIK PRACOWA
PUSTY

Poproszony wprowad has o

wykonywania USTALANIA
ZAKRESU (SPAN)

Ekran
Kalibracji
wagi poka e
si z
podkre lonym
zerowaniem

Poproszony wprowad has o

Wprowad numer has a:
1234

1.2
Kalibracja wagi
Czas trwania kalibracji
1
Rozpi to wagi
25.0 Kg
Kalibracja zerowa
1134 Licze
Span Cal
765 Licze
Pozostawione impulsy
0
Waga na ogniwie obci nikowym
0.03 Kg
Dwa razy nacisn “enter”.. Kiedy warto Pozostawionych
Impulsych wynosi Zero, wci nij przycisk #. Ekran powróci wówczas
do Ekranu Biegu. Czynno zerowania jest teraz uko czona.

Ekran
Kalibracji
wagi
pojawi si
z
zaznaczon
ym
USTALA

1.2
Kalibracja wagi
Czas trwania kalibracji
1
Waga pomostowa
25.0 Kg
Kalibracja zerowa
1134 Licze
Kalibracja Ustalania Zakresu (Span)
765 Licze
Pozostawione impulsy
0
Waga na ogniwie obci nikowym
0.03 Kg
Nacisn

“enter” 4 razy. Nast pnie wcisn klawisz # . Czynno
ustalania zakresu jest teraz zako czona.

